
Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
      konané dne  18.11.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.30 do 19.00 

hodin. 
 
 
 

 

                  Přítomni:  D. Lamačová, I. Dandová,  V. Dittrich V. Kraus, M. Šmejc, S. Švábová, H. Otáhalová,         
J. Senohrábek, D. Stránská 

                  Omluveni: J. Hozman. P. Beran, P. Paclt,          
Nedostavili se: L. Somolová 
Hosté:  M. Kulíková – projektová manažerka 
D. Stránská   
 

 

PROGRAM:  
 

1) Informace přípravě strategického plánu města 
2) Parkoviště pod Drábskými světničkami 
3) Aktuality související s CR v Mnichově Hradišti 
4) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
5) Závěr 
 

1) Informace o přípravě strategického plánu města 
 
Jako host byla na komisi pozvána Mgr. Martina Kulíková, projektová manažerka města Mnichova 
Hradiště. Představila graficky znázorněný postup při zpracování strategického plánu města, 
V současné době se zpracovává analytická část plánu. Byla vytvořena koordinační skupina a pí. 
Kulíková nabídla přítomným možnost podílet se na přípravě strategického plánu formou účasti v této 
skupině. 
  

2) ) Parkoviště pod Drábskými světničkami  
 
Opakovaně se řešil problém nedostačujícího parkoviště pod drábskými světničkami ve Dnebohu. 
Komise byla seznámena s oběma variantami návrhu řešení, které Ing. Král z odboru IKH. Členové 
komise se shodli na tom, že parkoviště je třeba maximálně rozšířit a terén srovnat. Tomu všemu by 
mělo předcházet odkoupení pozemků v soukromém vlastnictví, což by případné úpravy značně 
usnadnilo. 

 

Usnesení: Komise CR doporučuje vedení města, aby zahájilo jednání o odkoupení soukromých 

pozemků v prostorách stávajícího parkoviště pod Drábskými světničkami. Dále navrhuje 

rozšíření parkoviště a srovnání terénu.  

 

Pro:   9            Proti:    0          Zdržel se:     0 

 
 

3) Aktuality související s CR v Mnichově Hradišti 
Mgr. Senohrábek informoval o připravovaných předvánočních akcích. V rámci diskuse kolem konání 
vánočního jarmarku na náměstí či na zámku vysvětlila Ing. Švábová problém s konáním  veřejných 
akcí v prostorách zámku. 

 

 

 

 

 

 



 

4) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
 
Členové komise byli seznámeni se žádostí RNDr. Hozmana o ukončení členství v komisi. 
Byla projednána témata na projednání v komisi na rok 2016. V souvislosti s připravovanými oslavami 
výročí války r. 1866 byly jedním z navržených témat naučné stezky.  
Dále by se komise chtěla zaměřit na turistickou nabídku přímo ve městě, zejména na náměstí. Jedním 
z návrhů bylo prověřit možnost zpřístupnění podzemních prostor na náměstí. 
 

    
 

6) Závěr 

 
Závěrem byly stanoveny následující termíny konání komisí v roce 2016: 
27. 1. , 23. 3., 18. 5., 21. 9., 16.11. vždy v 16.30 hod. 

 

 
Souhrn usnesení 
 

2.1. Komise CR doporučuje vedení města, aby zahájilo jednání o odkoupení soukromých 

pozemků v prostorách stávajícího parkoviště pod Drábskými světničkami. Dále navrhuje 

rozšíření parkoviště a srovnání terénu.  

 
 
 

Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   

 


